
 مرکز آموزش درمانی نمازی شیراز

 آشنایی با واحد منابع انسانی بیمارستان

 به شرح ذیل می باشد: واحد منابع انسانی بیمارستان مشمول پرسنل

 رئیس امور اداری و مدیر منابع انسانی: علیرضا مرتضائی-1

      مسلم زاهدی بیلویی:  کارگزینیرئیس -2

 )پرسنل رسمی و پیمانی(: آقای خالق شمشیری و نصرت اله عبدالهیکارشناس امور اداری و کارگزین -3

 کارگزین )پرسنل قراردادی و شرکتی(: روح اله کیانی-4

 و خانم مهناز زنده شاهوار خانم سارا محمودی ،کارگزین )پرسنل طرحی و آمار(: خانم مژده نبی زاده -5

 مسئول بایگانی: خانم مریم پرهیزگار -6

 انم لیال عزیزیمسئول مرخصی: خ-7

 مسئول حضور وغیاب:خانم باقری نژاد-8

 نامه رسان: آقای سعید مستمند-8

 72و  61،5مکان: راهرو مدیریت واحدهای شماره  

 1،تا   2پنج شنبه   1،تا  2ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه  

کارکنان رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی و شرکتی بایستی قبل از شروع ازکلیه کارکنان جدیدالورود اعم 

مدیریت مراجعه و با تحویل ابالغ، به واحدهای ذیربط معرفی گردند. بدیهی است اولین واحد بکار به 

ضمن آشنایی با بیمارستان و قوانین و مقررات موجود به بخش مربوطه معرفی  کارگزینی بیمارستان است که

 نمایند که مراحل شروع بکار به شرح ذیل اعالم می گردد:می بکار و شروع 

 Tarhreg.behdasht.gov.irاز طریق سامانه طرح به آدرس  طرحیدریافت معرفی نامه یا ابالغ پرسنل -1

از  قراردادیپیمانی و پرسنل رسمی،  کارکنان شرکتی از طریق مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه وو 

 ع انسانی دانشگاهطریق مدیریت مناب

 و ارجاع به کارگزینی و واحد مربوطه تایید ابالغ توسط مدیر مرکز-2

 اعالم شروع بکار از مسئول واحد مربوطه-3



کپی کامل صفحات شناسنامه -2  3*4دوقطعه عکس -1شامل ) در کارگزینی تشکیل پرونده پرسنلی-4

-2یمشخصات فرد-1) عدد فرم 2تکمیل -5کپی کارت پایان خمت جهت آقایان -4کپی کارت ملی -3

 فرم بیمه عمر(

 پس از اخذ شماره شناسایی (نژاد حضور و غیاب )خانم باقری در واحداثرانگشت ثبت -5

 کارگزینی در

 تشکیل پرونده مالی و امور بیمه ایو دستمزد جهت  مراجعه به قسمت حقوق-6

 به واحد مذکور بانک ملت واقع در بیمارستان از شماره حساب ارائه -7

 به واحد مذکور بانک صادرات واقع در درمانگاه مطهریازشماره حساب  ارائه -8

 تحویل اداره بیمه نمایید.جواب آن بدو استخدام آزمایشات پس از انجام -9

از صدور حکم توسط کارگزینی حتماً یک نسخه از حکم به همراه فرم مربوطه جهت صدور کارت پس -11

 شناسایی به واحد حراست و یک نسخه به واحد حقوق و دستمزد تحویل نمایید.

قبل از پانزدهم ماه مدارک الزم که شامل )شماره حساب بانک به منظور برقراری حقوق  بایستی  ضمناً -11

اصل جواب آزمایشات و حکم کارگزینی( می باشد را تحویل واحد حقوق و دستمزد  – ملت و صادرات

 نمائید.

( جهت http://Karmand.sums.ac.ir –مراجعه به سایت علوم پزشکی )سامانه یکپارچه کارمند -21

ثبت نام بیمه تکمیلی و... )رمز عبور شما برای ورود به سامانه به صورت پیش  –تکمیل اطالعات شخصی 

فرض برابر شماره شناسایی شما است که می توانید آن را تغییر دهید * در صورتی که متأهل هستید پس 

از ورود به سامانه، در بخش خدمات الکترونیک از طریق آیتم اعالم یا تغییر وضعیت تأهل و اطالعات 

نوادگی، مشخصات خانواده خود را ثبت و ارسال، سپس مدارک مورد نیاز )اصل شناسنامه و کارت ملی( خا

 ارائه نمایید.حضوری به کارگزینی  را به صورت

تائید مدیریت بیمارستان یا رئیس امور -2نامه پایان کار از واحد محل کار  اخذ  -1مراحل پایان کار:    -1،

تحویل فرم تکمیل -5انجام تسویه حساب -4نی و اخذ فرم تسویه حساب   مراجعه به کارگزی-3اداری 

 مکاتبه با دانشگاهشده به کارگزینی  جهت 

قسمتهای درمان و پاراکلینیک از و   14  لغایت 7 اداری ساعت ورود به بیمارستان در شیفت صبح-14

 قوانین مربوطه تبعیت می کنند.

http://karmand.sums.ac.ir/


 و ثبت در سامانه حضور و غیابساعتی بعد از  روزانه ویامرخصی  نیاز بهدر صورت ندپرسنل موظف-15

بدیهی است در مورد مرخصی ساعتی در زمان خروج از بیمارستان و نمایند. استفادهتایید مسئول ذیربط 

 ثبت نمایند.  ورود مجدد نیز باید اثر انگشت خود را

اری بر اساس تایمکس، همچنین رعایت محاسبه کارانه و اضافه کبرپیرو بخشنامه های ارسالی مبنی -16

کارکنان بایستی بطور مداوم وضعیت حضور و غیاب خود را در سامانه مربوطه نظم و قوانین ورود و خروج، 

 چک نمایند.

 قابل توجه کلیه کارکنانمهم:  -17 

آموزش کارکنان  گزینه  قسمت  بخشهای اداری   Namazi.sums.ac.irمراجعه به سایت بیمارستان 

قوانین و مقررات داخلی  –و مطالعه کلیه مطالب درج شده منجمله :کتابچه توجیهی بخشها 

 -روند ارتقاء رتبه  -راهنمای سامانه حضور و غیاب  -بخشنامه استراحت پزشکی  –بیمارستان 

رمند کا-بیه قوانین تخلف اداری، تشویق و تن -آئین نامه مرخصی ها  -بخشنامه های حقوق و مزایا 

 –فرایند اخذ گواهی اشتغال به کار  –بیمه مسئولیت  –قانون ارتقاء بهره وری -ارزشیابی  -نمونه 

 سمینار و –قانون بازنشستگی  –تغییر مدرک تحصیلی در حکم  –نحوه اخذ گواهی پایان طرح 

 همایشها

 


